PERSONAL-LASER L200
TM

LASERTERAPI TIL SÅR OG SMERTER

Standard tilbehør

PERSONAL-LASER TM L200
Håndholdt LLLT/PBM laser på 200 mW – 660
nm (synlig/rød). Leveres komplet og klar til
brug i alu-kuffert med tilbehør.

Ekstra tilbehør

Laseren drives med et kraftigt Li-Ion batteri, som sikrer lang behandlingstid. Den
er en effektiv og kraftig all-round laser,
som er designet specielt til hudbehandling.
Laserens bølgelængde på 660 nm sikrer en
effektiv dybdevirkning i huden og vævet på
ca. 1-2 cm.

Medfølgende tilbehør:
• 1 stk. Li-Ion 650 mAh MINI batteri
• 1 stk. Li-Ion lader
• 1 stk. Beskyttelsesbrille
• Bruger- og behandlingsvejledning

PERSONAL-LASERTM L200

MINI batteri

Specifikationer:
• Lasereffekt CW max. 200 mW
• Bølgelængde 660 nm (synlig/rød)
• Laserklasse 3B

Anvendelsesområder:
• Sår og hudlidelser
• Inflammation
• Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug
Ordet “LASER” er engelsk og et akronym for
”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”.
Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret
emission af fotoner. Laser lys har en unik
fysisk egenskab som andre typer lys ikke
har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk
lys (LED) til at reducere smerter og hele sår.
Behandling med laserterapi er også kendt
som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at
fremme sårhelig, reducere inflamation og
give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen
helende og smertelindrende egenskaber
sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.
LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode
til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.

    Produceret og registreret som medicinsk udstyr
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VIA

PERSONAL-LASER L400
TM

LASERTERAPI TIL SÅR OG SMERTER

Standard tilbehør

PERSONAL-LASER TM L400
Håndholdt LLLT/PBM laser på 400 mW– 808
nm (usynlig/IR). Leveres komplet og klar til
brug i alu-kuffert med tilbehør.

Ekstra tilbehør

Laseren drives med et kraftigt Li-Ion batteri, som sikrer lang behandlingstid.
Laseren er en effektiv og kraftig allround
laser, som er designet specielt til smerteog skadesbehandling.
Laserens bølgelængde på 808 nm sikrer en
effektiv dybdevirkning i vævet på ca. 3-4 cm.

Medfølgende tilbehør:
• 1 stk. Li-Ion 650 mAh MINI batteri
• 1 stk. Li-Ion lader
• 1 stk. Beskyttelsesbrille
• Bruger- og behandlingvejledning

PERSONAL-LASERTM L400

MINI batteri

Specifikationer:
• Lasereffekt CW max. 400 mW
• Bølgelængde 808 nm (usynlig/IR)
• Laserklasse 3B

Anvendelsesområder:
• Smerter
• Inflammation
• Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug
Ordet “LASER” er engelsk og et akronym for
”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”.
Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret
emission af fotoner. Laser lys har en unik
fysisk egenskab som andre typer lys ikke
har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk
lys (LED) til at reducere smerter og hele sår.
Behandling med laserterapi er også kendt
som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at
fremme sårhelig, reducere inflamation og
give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen
helende og smertelindrende egenskaber
sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.
LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode
til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.

    Produceret og registreret som medicinsk udstyr
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VIA

ENERGY-LASER L500 PRO
TM

LASERTERAPI TIL SÅR OG SMERTER

ENERGY-LASER TM L500 PRO
Håndholdt LLLT/PBM laser på 500 mW – 808
nm (usynlig/IR). Leveres komplet og klar til
brug i alu-kuffert med tilbehør.

Standard tilbehør

Kraftig all-round laser til den professionelle behandler. Laseren har indbygget
LED guidelys.
Laseren er designet til smerte- og skadesbehandling. Desuden velegnet til akupunktur, trigger- og zoneterapi punkter, samt til
dental brug. Laserens bølgelængde på 808
nm sikrer en effektiv dybdevirkning i vævet
på ca. 3-4 cm.

Ekstra tilbehør

Med en ENERGY-L ASER TM Tablet, kan programmering og styring af laserens parametre, som tid (sek.), laser effekt (mW
og Joule) og guide-biplyd, nemt og hurtigt
ændres og indstilles til brugerens behov,
via laserens indbyggede Bluetooth funktion.

Medfølgende tilbehør:
• 1 stk. Li-Ion 650 mAh MAXI batteri
• 1 stk. Li-Ion lader
• 1 stk. Beskyttelsesbrille
• Bruger- og behandlingsvejledning
• Flad optik

Flad optik

ENERGY-LASERTM L500 PRO

ENERGY-LASER TM Tablet

Specifikationer:
• Lasereffekt CW max. 500 mW
• Bølgelængde 808 nm (usynlig/IR)
• Laserklasse 3B

MAXI batteri

Anvendelsesområder:
• Smerter
• Inflammation
• Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug
Ordet “LASER” er engelsk og et akronym for
”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”.
Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret
emission af fotoner. Laser lys har en unik
fysisk egenskab som andre typer lys ikke
har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk
lys (LED) til at reducere smerter og hele sår.
Behandling med laserterapi er også kendt
som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at
fremme sårhelig, reducere inflamation og
give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen
helende og smertelindrende egenskaber
sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.
LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode
til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.

    Produceret og registreret som medicinsk udstyr
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VIA

ENERGY-LASER L800 PRO
TM

LASERTERAPI TIL SÅR OG SMERTER

ENERGY-LASER TM L800 PRO

Standard tilbehør

Håndholdt LLLT/PBM laser på 4  x 200 mW
= tot. 800 mW – 660 nm (synlig/rød). Leveres komplet og klar til brug i alu-kuffert
med tilbehør.
Kraftig og effektiv all-round laser til den professionelle behandler. Laseren er med sprede
optik, der gør den specielt velegnet til hudbehandling. Laserens bølgelængde på 660 nm
sikrer en effektiv dybdevirkning i huden og
vævet på ca. 1-2 cm.

Ekstra tilbehør

Med en ENERGY-LASER TM Tablet, kan programmering og styring af laserens parametre,
som tid (sek.), laser effekt (mW og Joule)
og guide-biplyd, nemt og hurtigt ændres og
indstilles til brugerens behov, via laserens
indbyggede Bluetooth funktion.

Medfølgende tilbehør:
• 1 stk. Li-Ion 1950 mAh MEGA batteri
• 1 stk. Li-Ion lader
• 1 stk. Beskyttelsesbrille
• Bruger- og behandlingsvejledning

ENERGY-LASERTM L800 PRO

ENERGY-LASER TM Tablet

Specifikationer:
• Lasereffekt CW max.
4 x 200 mW = total 800 mW
• Bølgelængde 660 nm (synlig/rød)
• Laserklasse 3B

MEGA batteri

Anvendelsesområder:
• Sår og hudlidelser
• Inflammation
• Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug
Ordet “LASER” er engelsk og et akronym for
”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”.
Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret
emission af fotoner. Laser lys har en unik
fysisk egenskab som andre typer lys ikke
har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk
lys (LED) til at reducere smerter og hele sår.
Behandling med laserterapi er også kendt
som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at
fremme sårhelig, reducere inflamation og
give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen
helende og smertelindrende egenskaber
sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.
LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode
til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.

    Produceret og registreret som medicinsk udstyr
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VIA

ENERGY-LASER L1200 PRO
TM

LASERTERAPI TIL SÅR OG SMERTER

ENERGY-LASER TM L1200 PRO

Standard tilbehør

Håndholdt LLLT/PBM laser på 6  x 200 mW
= tot. 1200 mW – 660 nm (synlig/rød). Leveres komplet og klar til brug i alu-kuffert
med tilbehør.
Kraftig og effektiv all-round laser til den professionelle behandler. Laseren er med sprede
optik, der gør den specielt velegnet til hudbehandling. Laserens bølgelængde på 660 nm
sikrer en effektiv dybdevirkning i huden og
vævet på ca. 1-2 cm.

Ekstra tilbehør

Med en ENERGY-LASER TM Tablet, kan programmering og styring af laserens parametre,
som tid (sek.), laser effekt (mW og Joule)
og guide-biplyd, nemt og hurtigt ændres og
indstilles til brugerens behov, via laserens
indbyggede Bluetooth funktion.

Medfølgende tilbehør:
• 1 stk. Li-Ion 3900 mAh GIGA batteri
• 1 stk. Li-Ion lader
• 1 stk. Beskyttelsesbrille
• Bruger- og behandlingsvejledning

ENERGY-LASERTM L1200 PRO

ENERGY-LASER TM Tablet

Specifikationer:
• Lasereffekt CW max.
6 x 200 mW = total 1200 mW
• Bølgelængde 660 nm (synlig/rød)
• Laserklasse 3B

GIGA batteri

Anvendelsesområder:
• Sår og hudlidelser
• Inflammation
• Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug
Ordet “LASER” er engelsk og et akronym for
”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”.
Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret
emission af fotoner. Laser lys har en unik
fysisk egenskab som andre typer lys ikke
har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk
lys (LED) til at reducere smerter og hele sår.
Behandling med laserterapi er også kendt
som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at
fremme sårhelig, reducere inflamation og
give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen
helende og smertelindrende egenskaber
sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.
LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode
til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.

    Registreret produkt

Akeda Sp. z o.o.

ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA

ENERGY-LASER L2000 PRO
TM

LASERTERAPI TIL SÅR OG SMERTER

ENERGY-LASER TM L2000 PRO

Standard tilbehør

Håndholdt LLLT/PBM laser på 4  x 500 mW
= tot. 2000 mW – 808 nm (usynlig/IR).
Leveres komplet og klar til brug i alu-kuffert med tilbehør.
Meget kraftig all-round laser til den professionelle behandler. Laseren er bygget med
sprede optik der gør den specielt velegnet
til smerte- og skadesbehandling. Laserens
bølgelængde på 808 nm sikrer en effektiv dybdevirkning i vævet på ca. 3-4 cm.

Ekstra tilbehør

Med en ENERGY-L ASER TM Tablet, kan programmering og styring af laserens parametre, som tid (sek.), laser effekt (mW
og Joule) og guide-biplyd, nemt og hurtigt
ændres og indstilles til brugerens behov,
via laserens indbyggede Bluetooth funktion.

Medfølgende tilbehør:
• 1 stk. Li-Ion 1950 mAh MEGA batteri
• 1 stk. Li-Ion lader
• 1 stk. Beskyttelsesbrille
• Bruger- og behandlingsvejledning

ENERGY-LASERTM L2000 PRO

ENERGY-LASER TM Tablet

Specifikationer:
• Lasereffekt CW max.
4 x 500 mW = total 2000 mW
• Bølgelængde 808 nm (usynlig/IR)
• Laserklasse 3B

MEGA batteri

Anvendelsesområder:
• Smerter
• Inflammation
• Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug
Ordet “LASER” er engelsk og et akronym for
”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”.
Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret
emission af fotoner. Laser lys har en unik
fysisk egenskab som andre typer lys ikke
har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk
lys (LED) til at reducere smerter og hele sår.
Behandling med laserterapi er også kendt
som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at
fremme sårhelig, reducere inflamation og
give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen
helende og smertelindrende egenskaber
sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.
LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode
til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.

    Produceret og registreret som medicinsk udstyr
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VIA

ENERGY-LASER L3000 PRO
TM

LASERTERAPI TIL SÅR OG SMERTER

ENERGY-LASER TM L3000 PRO

Standard tilbehør

Håndholdt LLLT/PBM laser på 6  x 500 mW
= tot. 3000 mW – 808 nm (usynlig/IR).
Leveres komplet og klar til brug i alu-kuffert med tilbehør.
Meget kraftig all-round laser til den professionelle behandler. Laseren er bygget med
sprede optik der gør den specielt velegnet
til smerte- og skadesbehandling. Laserens
bølgelængde på 808 nm sikrer en effektiv dybdevirkning i vævet på ca. 3-4 cm.

Ekstra tilbehør

Med en ENERGY-L ASER TM Tablet, kan programmering og styring af laserens parametre, som tid (sek.), laser effekt (mW
og Joule) og guide-biplyd, nemt og hurtigt
ændres og indstilles til brugerens behov,
via laserens indbyggede Bluetooth funktion.

Medfølgende tilbehør:
• 1 stk. Li-Ion 3900 mAh GIGA batteri
• 1 stk. Li-Ion lader
• 1 stk. Beskyttelsesbrille
• Bruger- og behandlingsvejledning

ENERGY-LASERTM L2000 PRO

ENERGY-LASER TM Tablet

Specifikationer:
• Lasereffekt CW max.
6 x 500 mW = total 3000 mW
• Bølgelængde 808 nm (usynlig/IR)
• Laserklasse 3B

GIGA batteri

Anvendelsesområder:
• Smerter
• Inflammation
• Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug
Ordet “LASER” er engelsk og et akronym for
”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”.
Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret
emission af fotoner. Laser lys har en unik
fysisk egenskab som andre typer lys ikke
har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk
lys (LED) til at reducere smerter og hele sår.
Behandling med laserterapi er også kendt
som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at
fremme sårhelig, reducere inflamation og
give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen
helende og smertelindrende egenskaber
sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.
LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode
til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.

    Registreret produkt
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VIA

ENERGY-LASER Tablet
TM

LASERTERAPI TIL SÅR OG SMERTER

Indstilling af ENERGY-LASER TM:
• Behandlingstid: 10 sek. til 10 min.
• Lasereffekt tot.:
50-500/800/1200/2000/3000 mW
• Guide-biplyd: ON eller OFF
• Visning af Joule og tid
Tabletten indeholder også:
• Quick Guides
• Bruger manual
• Behandlings manual
• Produkt data
ENERGY-LASER TM Tablet specifikationer:
• 7”
• Android
• Bluetooth
• Op til 10 timers batteritid
Medfølgende tilbehør:
• 1 stk. USB adapter
• 1 stk. USB kabel
ENERGY-LASERTM Tablet

ENERGY-LASER TM Tablet
Praktisk 7” tablet, som er forprogrammeret til at kunne betjene ENERGY-LASER
PRO modellerne, så parametrene som tid
(sek.), laser effekt (mW og Joule) og la-
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serens guide-biplyd, nemt og hurtigt kan
ændres og indstilles til brugerens behov.
Tabletten kommunikerer med laseren via
Bluetooth funktion.
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Tabletten indeholder også manualer og
guidelines, som giver brugeren en hurtig
og nem adgang til information om lasernes behandlings- og indstillingsmuligheder.

VIA

EKSTRA TILBEHØR

LASERTERAPI TIL SÅR OG SMERTER

Kun til PERSONAL-LASER TM L200 og L400

MINI batteri
Li-Ion 650 mAh

Li-Ion lader
MINI batteri

Kun til ENERGY-LASER TM L500 PRO

Li-Ion lader
MAXI batteri

MAXI batteri
Li-Ion 650 mAh

Flad optik

Kun til ENERGY-LASER TM L800 PRO, L1200 PRO, L2000 PRO & L3000 PRO

MEGA batteri
Li-Ion 1300 mAh

GIGA batteri
Li-Ion 3900 mAh

Li-Ion lader
MEGA & GIGA batteri

TIL ALLE LASERE

Brille

USB adapter

USB kabel

Kun til ENERGY-LASER TM L500 PRO, L800 PRO, L1200 PRO, L2000 PRO & L3000 PRO

3-led arm med holder til
ENERGY-LASERTM L500 PRO
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3-led arm med holder til ENERGY-LASERTM
L800 PRO, L1200 PRO, L2000 PRO & L3000 PRO
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Apparat rullebord, komplet med
topplade og kurv

VIA

HOMECARE

PROFESSIONAL

660 nm
200 mW
200 mW
CW

808 nm
400 mW
400 mW
CW

808 nm
500 mW
500 mW
CW

660 nm
4x200 mW
800 mW
CW

660 nm
6x200 mW
1200 mW
CW

SPOT/STRÅLE
(divergens), ca.

Spredt
20�x30�

Spredt
10�x10�

Spredt
10�x10�

Spredt
Spredt
Spredt
4x20�x30� 6x20�x30� 4x10�x10�

Spredt
6x10�x10�

Guide LED rødt
Laserklasse
Energi pr. 10 sek.
Dybde, penetrering
Køling
Bluetooth
Batteri Li-Ion
Beh.tid per opladning
Godkendelse

Nej
3B
2 Joule
1-2 cm
Nej
Nej
650 mAh
3t
CE2274

Nej
3B
4 Joule
3-4 cm
Nej
Nej
650 mAh
2t
CE2274

Ja
3B
5 Joule
3-4 cm
Nej
Ja
650 mAh
1,5 t
CE2274

Nej
3B
8 Joule
1-2 cm
Luft
Ja
1950 mAh
1,5 t
CE2274

Nej
3B
12 Joule
1-2 cm
Luft
Ja
3900 mAh
2t
CE

Ja
3B
20 Joule
3-4 cm
Luft
Ja
1950 mAh
1t
CE2274

Ja
3B
30 Joule
3-4 cm
Luft
Ja
3900 mAh
1t
CE

x

x

x

x

808 nm
4x500 mW
2000 mW
CW

ENERGY-LASER TM
L3000 PRO

ENERGY-LASER TM
L1200 PRO

ENERGY-LASER TM
L2000 PRO

ENERGY-LASER TM
L800 PRO

ENERGY-LASER TM
L500 PRO

PERSONAL-LASER TM
L400

PERSONAL-LASER TM
L200

Produkt
Bølgelængde
Max power
Max total power
Operations mode
(CW continus wave)

808 nm
6x500 mW
3000 mW
CW

EKSTRA TILBEHØR
ENERGY-LASER
Tablet 7” / 10”

x

MINI batteri
Li-Ion 650 mAh   

x

x

MAXI batteri
Li-Ion 650 mAh

x

MEGA batteri
Li-Ion 1950 mAh

x

GIGA batteri
Li-Ion 3900 mAh

x

x

x

x

x

x

x

x

Li-Ion lader
MINI batteri

x

x

x

Li-Ion lader
MAXI batteri

x

Li-Ion lader
MEGA/GIGA batteri
USB adapter

x

x

x

x

x

x

x

USB kabel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Flad optik

x

Brille

x

Stationært set up
  Produceret og registreret som medicinsk udstyr
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VIA

